
NU EN 
STRAKS

HERFST
Sint Maarten

De eerste niet Romeinse heilige 
bisschop

De eerste niet uit Rome 
afkomstige bisschop die als 

belijder vereerd werd, is de heilige 
Martinus, bisschop van Tours, de 

apostel van Gallië. 
Hij werd omstreeks 316 in 

Pannonië (Hongarije) geboren uit 
heidense ouders. Hij werd soldaat 

in het Romeinse leger en trok op 
naar Gallië. Op een zeer koude 

dag in de winter zag Maarten 
een arme man zonder jas in de 

sneeuw zitten. 
Hij sneed met zijn zwaard zijn 

eigen mantel doormidden en gaf 
de arme man een helft hiervan 

tegen de kou. 
Zijn verering in Rome begint 

onder het pontificaat van paus 
Symmachus (498-514) die tot zijn 
eer een nieuwe basiliek bouwde. 

Zijn feestdag is op de dag van zijn 
begrafenis: 11 november 397 en 

op de feestdag van deze heilige is 
het gebruikelijk om kinderen iets 

te geven.
 

Sint Maarten, Jacob van Oost de Oudere, 

Groeninge Museum, Brugge
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BELANGRIJK

Voor afspraken met, vragen en mededelingen aan pas-
tor Suidgeest per telefoon is de beste tijd om te bellen: 
MAANDAG t/m VRIJDAG 
’s morgens tussen 9.30 uur en 
10.00 uur en ’s avonds tussen 
18.00 uur en 18.30 uur.

De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij 
 eventueel aan te passen.

Stichting Hulpverlening
vanuit de Westfriese Kerken
kantoor: Joh. Poststraat 26
1628 CC HOORN
0228 271684

GAAT u vERhuIzEN?

Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig 
door met een verhuiskaart of met deze bon.

Achternaam .............................................................

Voorletters of fam. ..................................................

Huidig adres ............................................................

Postcode/Plaats .......................................................

Nieuw adres .............................................................

Postcode/Plaats .......................................................

Verhuisdatum ..........................................................

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie

#

vAN DE REDACTIE

Het is weer even wennen dat herfstweer na zo’n mooie 
zomer. Tijd dus voor het herfstnummer dat nu voor 
u ligt. In de vergadering van het parochiebestuur zijn 
weer heel wat zaken besproken. Bijzonder is wel te 
noemen de herbegraving van de overblijfselen van het 
kerkhof Bessie aan de Dorpsstraat naar ons kerkhof.  
Ze hebben daar een mooie laatste rustplaats gekregen. 
Verder kunt u kennisnemen van een stukje uit het 
oude notulenboek van de KBO van 50 jaar terug. In het 
 interview vanwege het jubileum van de KBO vindt u 
een paar fragmenten. Grappig om te lezen, vooral met 
de vermakelijke tekeningen daarbij van Piet Brandsen. 
Verder zijn er weer allerlei lezenswaardige zaken, zoals 
het hartverwarmende reisje naar Lourdes of de tekst 
over de crisis. 

Wij wensen u veel leesplezier

INhOuD
Liturgisch rooster .........................................................  3
Thema van de Maand: De Herfst ...............................  4
Allerheiligen en Allerzielen  .........................................  4
Nieuws en activiteiten .................................................  5
Nieuws van het parochiebestuur .................................  5
Gemeenschapsopbouw  ................................................  5
Kerk en Samenleving  ...................................................  5
Onderhoud en Financiën .............................................  6
Tuin en Begraafplaats ....................................................  6
Regionieuws ...................................................................  6
De crisis, een ramp of een zegen? ................................  7
Diakonaal weekend .......................................................  7
Jeugd en Jongeren ........................................................  8
Laatste dienst voor dirigente Elly ................................  8
Kerk en Samenleving ...................................................  9
Wereldwinkel .................................................................  9
Missie-Zendingkalender 2010 .......................................  9
Adventsactie Solidaridad ..............................................  9
Ingezonden ....................................................................  10
Monastieke wandeling vanuit Abdij Egmond ...........  10
Herinnering aan Lourdes  ............................................  10
Kerk en samenleving ...................................................  11
P.C.I. Wat heet arm? ......................................................  11
Auxilia-Brasili-ja Rondzendbrief oktober ..................  12
Het Orgel .......................................................................  13
Koor ................................................................................  13
In gesprek met werkers van Werenfried ..................  14
Interview met KBO .......................................................  14
Sint Nicolaas op bezoek ................................................  17
Familieberichten ..........................................................  18
In memoriam .................................................................  18
Gedoopt/jubileum .........................................................  19
De Zonnebloem Kerstviering ....................................  19
Voor de kinderen Herfst ..............................................  20



3

31 oktober/1 november: 
ALLERhEILIGEN
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J.Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. Groep Wervershoof.
Op zondagmorgen is er 
voor de kinderen een 
Kindernevendienst.

Maandag 2 november: 
ALLERzIELEN
19.30 uur: Gedachtenisviering van 
onze dierbare overledenen met 
Herenkoor. Pastor J. Suidgeest.
De namen worden genoemd van 
degenen die in het afgelopen jaar 
zijn gestorven. Er is het licht van 
kaarsen en de kruisjes hebben hun 
betekenis. Het is een bijzondere 
avond.
 
7-8 november: 
WILLIBRORDzONDAG
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. Pastor C. v.d. Spek.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

14-15 november: 
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor uit Onderdijk.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistievieringing met Kinder/
Jeugdkoor. Pastor J. Suidgeest.

zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. Groep Wervershoof.

21-22 november: 
ChRISTuS KONING – 
DIAKONAAL WEEKEND
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. Pastor C. v.d. Spek.

28-29 november: 1e ADvENT
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met A.O.W.-
Jongerenkoor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J.Suidgeest.

5-6 december: 2e ADvENT
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: in de kerk:  
De VIerINg VerVaLt.
zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering 
met Dameskoor. 
Groep Wervershoof

12-13 december: 3e ADvENT    
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest. 
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. Groep Wervershoof.

19-20 december: 4e ADvENT - 
BOETEvIERINGEN
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. Groep Onderdijk.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

De vieringen in het weekend van 
19-20 december (4e Advent) zijn 
boetevieringen, bedoeld als een 
bijzondere en persoonlijke voorbe-
reiding op het Kerstfeest. Met velen 
samen is het naast een persoonlijk 
ook een gezamenlijk getuigenis van 
wie we zijn: mensen met onze te-
kortkomingen en met onze goede 
wil. We vragen vergeving, we ma-
ken ons klaar om het Kerstfeest zo 
goed mogelijk te vieren. Van harte 
welkom in een van de vieringen.

KERSTzANGDIENST

De jaarlijkse Interkerkelijke Kerst-
zangdienst, georganiseerd door de 
plaatselijke Raad van Kerken, vindt 
dit jaar in onze St. Werenfriduskerk 
plaats op zondag 20 december, aan-
vang ’s middags om 16.30 uur.  Na-
dere gegevens staan in de volgende 
uitgave van ‘Nu en Straks’.
In de eerstvolgende uitgave van ‘Nu 
en Straks’ staat het overzicht van 
KERSTMIS en de JAARWISSELING  
en van de eerste weken in het nieuwe 
jaar 2010. Dit nummer zal uitkomen 
in de week voor Kerstmis.   

In het weekend zijn de vieringen 
in de kerk: zaterdag om 19.00 uur, 
zondag om 10.00 uur.

Op zondag is er om 11.30 uur 
Doopgelegenheid, na afspraak.

In de week zijn de vieringen in ‘De 
Inzet’ op: 
woensdagavond om 19.00 uur, 
de eerste vrijdag van de maand, 

’s morgens om 09.30 uur. Daarna is 
er gelegenheid voor een kop koffie. 

Op de eerste zondag van de 
maand is er na afloop van de 
 viering van 10.00 uur in ‘De  Inzet’ 
gelegenheid om 
een kop koffie te 
gebruiken. 

Van harte welkom!

LITURGISCHE 
AGENDA

LITuRGISCh ROOSTER 
van 31 oktober tot en met 20 december
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De 4 seizoenen van het jaar worden 
wel eens met elkaar vergeleken. De 
conclusie is bijna altijd dat je ze niet 
met elkaar kunt vergelijken. Een 
beter woord is: verbinden. Ze zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den als schakels van een geheel. Er 
is een bijna geruisloze voortgang of 
overgang van het ene seizoen naar 
het andere: lente, zomer, herfst en 
winter. Als mens zijn we daarin 
opgenomen. Het gaat om licht en 
donker, warmte en kou, binnen en 
buiten, natuurschoon en dorheid.

De natuur in de herfst heeft een ei-
gen schoonheid in de herfstkleuren 
die zich laten zien. Er is een onver-
biddelijkheid in vallende bladeren, 
kale struiken en bomen alsof de na-
tuur een beetje doodgaat. Er is een 
dalende temperatuur en het is vroeg 
donker. Maar er wordt ook gezaaid 
en geplant, niet in dode grond maar 
in vruchtbare aarde. In stilte breekt 
het wachten aan, een flinke tijd van 
wachten, op weg naar groei, op weg 
naar de lente. Dat is onze wonder-
lijke natuur, wijzelf daarmee ver-
bonden in de kringloop van ons 
leven.

Bij de herfst denken we aan de 
 levensavond van de mens, na de 
bloei van lente en zomer. De kring-
loop van ons leven komt daarin 
tevoorschijn. We vieren bij de over-
gang naar november, hartje herfst-
tijd, de twee hierboven genoemde 
dagen: Allerheiligen en Allerzielen. 
De kringloop van het liturgisch 
kerkelijk jaar vindt ongeveer een 
maand daarna een afronding, eind 
november. We maken de overgang 
naar de Advent.

In de tijd van de herfst, verdeeld 
over oktober, november en decem-
ber, komen we drie bijzondere na-
men tegen in de kalender van de 
kerk. 
Het zijn Franciscus, Sint Maarten 
en Sint Nicolaas. Alle drie hebben 
overeenkomsten in delen en geven. 
Alle drie zijn bekend en bemind. In 
de stille akker van de herfsttijd, in 
vruchtbare bodem, mogen zij alle 
drie gezaaid zijn en met hun voor-
beeld zichtbaar worden in ons eigen 
leven. Het leuke en verrassende is 
dat de kinderen hen in ons midden 
levend houden. Laten zij dat maar 
blijven doen.

In deze tijd van de herfst zijn we 
meer binnen dan buiten, ook bin-
nen bij ons zelf. Van harte deze uit-
gave van ‘Nu en Straks’ aanbevolen 
met nieuws over en vanuit deze 
herfstperiode.

Moge het in ons zelf en binnen 
onze gemeenschap uitgroeien naar 
iets dat de moeite waard is, waar-
devol, met een eigen betekenis. Om 
het in stijl of taal van de jaargetij-
den te zeggen: een groei naar lente 
en zomer!

Pastor J. Suidgeest

DE hERFST   

Met deze twee namen opent de 
 liturgische agenda. Dit jaar valt het 
feest van Allerheiligen 1 november 
op zondag (en zaterdagavond). De 
dag van Allerzielen, 2 november, 
is op maandag. Allerheiligen en 
Allerzielen zijn nauw met elkaar 
verbonden, in datum en betekenis 
voor elkaar. 
Het is maandag 2 november de ge-
dachtenis van onze dierbare over-
ledenen, kort of langer geleden 
gestorven. Het is de bijzondere ge-
dachtenis van degenen die in het 
afgelopen jaar zijn gestorven, in-
begrepen november en december 
van het vorig jaar. Ons gebed voor 
en onze verbondenheid met onze 
overledenen is de uitdrukking van 

onze gemeenschap met hen en van 
onze hoop dat wij allen eens met 
hen opgenomen worden in de kring 
van Allerheiligen.
Met Allerheiligen mag er ons geloof 
en ons vertrouwen zijn dat zij de 
eeuwige rust gevonden hebben. Het 
licht van dit feest vervult hun leven 
voorgoed. 
Op Allerzielen zijn wij stil en be-
droefd omdat wij in onrust zijn 
achtergebleven. Allerheiligen bete-
kent: zij zijn in Gods hand. 
Allerzielen: wij hebben hen uit 
 handen moeten geven. De kleur 
van Allerheiligen is wit, beeld van 
een gelovig vertrouwen en van 
hoop; die van Allerzielen is paars, 
beeld van onze droefheid. Allerhei-

ligen is: zij leven; Allerzielen: zij zijn 
gestorven.
Moge er troost 
uitgaan van 
beide dagen en 
van de vierin-
gen. Daarmee 
verbonden een 
bezoek aan 
het kerkhof, 
kracht en 
steun van- 
uit een ge-
meenschap-
pelijke ver-
bondenheid, 
met zorg en 
aandacht voor 
elkaar.  

ALLERhEILIGEN EN ALLERzIELEN   
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Uit de vergadering van september 
2009

LITuRGIE EN CATEChESE

Zaterdag 7 november is er in ‘de 
Inzet’ weer een workshop voor 
Dames- en Herenkoor en work-
shopleden. Het gaat om een ste-
vige oefening, op weg naar een van 
de kerstvieringen, belangrijk en 
voldoening gevend. In de Woord-
Communievieringen met liederen 
is een welkome ondersteuning de 
aanwezigheid van leden van het 
vroegere Regio-koor. Met elkaar 
aanwezig en verbonden is het een 
extra opluistering van de liturgie. 
In de Gezinsviering met Kinder/
Jeugdkoor op zaterdag 3 oktober is 
er het afscheid van Elly Droog als 
dirigente van het koor. En dat na 20 
jaar. Na de viering zal zij het diri-
geerstokje overgeven aan Sandrine 
Aker-Bakker, een warm welkom 
aan haar. We hopen op een blije, 
spontane viering. Het thema is ge-
kozen richting Werelddierendag 
en Sint Francisus: ‘Ben jij ook een 
dierenvriend?’ Dank aan Elly voor 
heel veel inzet, betrokkenheid en 
goede leiding. Dank vanuit veel 
gezinnen en vanuit de parochie. 
Vrijdag 25 september is er in de 
kerk een dankviering vanwege het 

50 jarig jubileum van de Katho-
lieke Bond van Ouderen. Het feest 
is over enkele dagen verspreid met 
een uitnodiging naar velen. We 
mogen daarbij denken aan gastvrij-
heid, gezelligheid en een dankbare 
terugblik. Op 10 oktober eveneens 
een dankviering in de kerk van-
wege het 90 jarig bestaan van Fan-
farecorps St.Caecilia. Ook hier een 
verspreiding van het feest over 
meerdere dagen, een dankbaar ge-
heel, onderstreept met heldere fan-
fareklanken.
Begin oktober is er voor de koren 
de halfjaarlijkse korenplanning. 
Het gaat om de tijd van Advent 
2009 tot en met Pinksteren 2010. 
In goed overleg hopen we eruit te 
komen. Dank voor alle inzet van 
voorgangers, koren, werkgroepen, 
tekstgroepen en anderen die bij de 
liturgie zijn betrokken.
Er is een brief binnengekomen van-
uit het bisdom met richtlijnen be-
treffende het Vormsel, vooral waar 
het gaat over de liturgie. Het bisdom 
streeft naar meer regioverband, 
d.w.z. vormelingen uit verschillen-
de parochies in één viering samen. 
Bepalend is daarbij het aantal. De 
lat wordt hoog gelegd: 60. In eigen 
bestuur en werkgroep hebben we 
het een en ander besproken, ook in 
de regio. We vinden het een achter-
uitgang. Kleinere parochies zijn het 
eerst de dupe. Vanuit de parochies 
Wervershoof, Andijk en Onderdijk 
naar het bisdom toe zullen we het 
een en ander in kaart brengen. Als 
datum stellen we voor: zaterdag 
27 maart 2010. (Het is de zaterdag 
vóór Palmzondag). Afhankelijk van 
het aantal vormelingen wordt het 1 
of 2 vieringen (’s middags en/of ’s 
avonds). De werkgroep Vormsel is 
inmiddels van start gegaan met het 
uitzetten van de voorbereiding. 

GEMEENSChApSOpBOuW

Op 16 oktober is er een studiedag in 
het bezinningscentrum in Heiloo. 
Deze dag is aangekondigd als: 
‘Nieuwe generaties binden. Vrijwil-

ligers voor de toekomst’. Net als ver-
enigingen, partijen en organisaties 
hebben ook parochies moeite met 
het vinden van nieuwe vrijwilligers. 
Dat geldt met name voor pastorale 
taken en bestuursfuncties. Hoe kun 
je een weg vinden naar vrijwilligers 
met een uitnodiging die overkomt? 
Welke benadering of welke instru-
ment kan worden aangereikt om 
bijvoorbeeld jonge mensen te wer-
ven, te interesseren, enz. Vanuit 
ons bestuur gaat een afvaardiging 
heen.

KERK EN SAMENLEvING

Op het dekenaal Centrum in Hoorn 
was er op 9 september een informa-
tieavond in verband met het diako-
naal weekend van 21/22 november 
a.s. Het zal de derde keer zijn dat in 
ons dekenaat zo’n weekend wordt 
gehouden. Als thema is gekozen: 
‘Eenzaam, wie niet?’ Een fraai ver-
zorgde informatiemap is vanuit die 
avond meegegeven met wenken, 
voorbeelden, mogelijkheden, een 
inspiratiebron om aan dit thema 
handen en voeten te geven. 
In de komende Vredesweek van de 
maand september is vanuit de plaat-
selijke Raad van Kerken een avond 
vastgelegd over Congo, Afrika. Een 
medewerker van Pax Christi-IKV 
zal deze avond verzorgen, in de 
persoon van Annemarie Sweeris. 
Een stuk bezinning voor ons zelf, 
verbonden met een Derde Wereld-
land, rond het gekozen jaarthema: 
‘Naar een nieuw klimaat van vrede’. 
Als afsluiting van de Vredesweek is 
er enkele dagen daarna nog aparte 
aandacht voor de vrede in de zon-
dagviering van de Ned. Hervormde 
kerk te Andijk. 

NIEuWS EN ACTIvITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
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Er zijn in de buitenmuren van de 
kerk 15 kleine meetbouten aange-
bracht en er zijn 2 referentiepunten 
gekozen op enige afstand van de 
kerk. Door middel van nauwkeu-
righeidsmetingen kan het even-
tueel zakken van de kerk worden 
vastgesteld. Om de werkelijke 
zakking van de meetbouten te be-
palen moet er over een bepaalde 
periode een herhalingsmeting wor-
den uitgevoerd. Daarbij wordt een 
nauwkeurig waterpasinstrument 
gebruikt. In de kerk is op 2 plaat-
sen een scheurmeter aangebracht. 
Een gespecialiseerd bedrijf onder-
zoekt of en hoe er werking zit in 
de scheuren, vooral in het voorste 
gedeelte van de kerk. Fa. Sneeboer 
onderzoekt hoe het gesteld is met 
de afvoer van regenwater van kerk 
en pastorie. Onduidelijk is de situa-
tie in de grond: afvoer door buizen, 
eventueel verstoppingen, situatie 
onder de kerk (wel of geen water), 
afvoer waarheen? enz. We hebben 
er behoefte aan dat alles goed in 
kaart wordt gebracht en goed func-
tioneert. Een periodiek instand-
houdingsplan voor de komende 
jaren (2010 tot 2015) is ingediend 
betreffende de pastorie. Spreiding 
van onderhoud is belangrijk, vooral 
ook om te kunnen profiteren van 
subsidieregeling. We wachten de 
reactie af. Enkele afzaten van de 
kerk aan de westkant vertonen af-
bladdering van het schilderwerk. Er 
zal werk van worden gemaakt.
De penningmeester geeft een finan-
cieel overzicht van het afgelopen 
jaar t/m augustus. Het is het plaatje 
van inkomsten en uitgaven. We zit-
ten op goed spoor, met dank voor 
de toelichting. 

TuIN EN BEGRAAFpLAATS

Op 12 september jl. was er een korte 
herdenkingsdienst in het Uitvaart-
centrum aan de Gouw in verband 
met herbegraving van stoffelijke 
 resten vanuit het voormalige kerk-
hof van de Ned. Hervormde kerk 
aan de Dorpsstraat. Een aantal be-
trokkenen was aanwezig, voorna-
melijk vanuit de plaatselijke Her-
vormde Gemeente. Na afloop was er 
een kranslegging bij het grafmonu-
ment. Daarna was er nog een kort 
samenzijn in het Uitvaartcentrum. 
Het monument (begin 2e kerk-
hof) ziet er verzorgd uit. De tekst 
erop luidt: ‘Zij die zijn begraven op 
het in 2009 geruimde kerkhof bij 
de voormalige Nederlandse Her-
vormde kerk aan de Dorpsstraat te 
Wervershoof in de periode 1909-
1971, rusten hier verder. Als een 
rots blijven jullie namen bestaan. 
Opgericht in het licht van de Eeu-
wige. Rotsvast vertrouwen, houvast 
voor ons. April 2009’. Tot zover de 

tekst. In goede samenwerking is het 
een en ander gerealiseerd kunnen 
worden.

REGIONIEuWS  

Vanuit het dekenaat/bisdom ligt 
een voorstel op tafel over een 
 mogelijke herindeling van enkele 
regio’s binnen ons dekenaat. Het 
gaat om het vergroten van onze 
regio van 5 parochies naar 8 pa-
rochies. De toevoeging betreft de 
parochies Nibbixwoud, Wognum 
en Zwaagdijk-West. Het is inspelen 
op de toekomst, een toekomstbe-
stendige verandering, een betere 
verdeling van pastores. De nieuwe 
situatie zal samenvallen met de 
toekomstige gemeentegrenzen. De 
voorgestelde herindeling roept aan 
de basis vragen op, komt niet over 
als verbetering, als noodzakelijk. In 
de huidige indeling van 5 parochies 
is er door de jaren heen een goede 
samenwerking opgebouwd met een 
uitwisseling van materiaal, hulp en 
overleg. Laten we er blij mee zijn en 
elkaar daarin van dienst zijn en van 
dienst blijven. We kiezen niet voor 
het idee van uitbreiding of herinde-
ling.
Verschillende ingekomen stukken 
nemen we door zoals de Vormsel-
brief, Opening Julianaklooster in 
Heiloo, Bisdom over bestuursmu-
taties, Uitnodiging jubileum KBO. 
enz.
Dat was het voor deze keer. 

NIEuWS EN ACTIvITEITEN
ONDERhOuD EN 
FINANCIëN



7

Een Diaconaal Weekend op de 
agenda zetten is een initiatief van 
het (vroegere) dekenaat Hoorn, nu 
dekenaat Alkmaar.  In het jaar 2007 
is ermee begonnen. 
Het gaat om een weekend in de 
maand november. Dit wordt aan-
gestuurd door een dekenale werk-
groep met een informatieavond 
en het beschikbaar stellen elk jaar 
opnieuw van een informatiemap, 
daarin allerlei wenken, mogelijk-
heden, teksten, enz.  Het is een 
handige map om gebruik van te 
maken en zo’n weekend een pas-

sende invulling proberen te geven.  
Het moet allemaal nog wat op gang 
komen.
Diaconie is het taakveld binnen 
liturgie en pastoraat dat zich richt 
naar een actieve zorg voor degenen 
die arm zijn, die in nood verkeren, 
die er buiten zijn gevallen, hulp of 
opvang nodig hebben. ‘Kerk en Sa-
menleving’,  zeggen we.  Kerk voor 
de samenleving, voor de wereld, bij-
zonder voor de Derde Wereld, voor 
Ontwikkelingsgebieden.  Maar ook 
goede zorg dichtbij, in onze eigen 
omgeving. 

Voor dit jaar is een nieuwe informa-
tiemap samengesteld.  Voor dit jaar 
is als thema gekozen: ‘Eenzaam, 
wie niet?’  
Mensen van allerlei leeftijden erva-
ren eenzaamheid. Eenzaamheid is 
een gemis aan contact. Eenzaam-
heid is een persoonlijke beleving. 
Het is een algemene wens om aan-
dacht te krijgen en aandacht te ge-
ven. Er is nog veel meer over te zeg-
gen én te doen. 

Voor dit jaar 2009 gaat het om het 
weekend van 21/22 november.

NIEuWS EN ACTIvITEITEN

Crisis  is een oud Grieks woord. Oorspronkelijk  
betekent het ‘onderscheid’, ‘keuze ‘en  ‘pijn hebben 
om wat komen gaat’.Crisis zou je een soort 
barensweeën kunnen noemen. Het is een signaal! 
Het kan ook een  ‘verwittiging’  zijn. Een indigestie 
is een verwittiging om anders te gaan eten. De 
crisis van het westen is de buikpijn tengevolge van 
een materiële oververzadiging, die onze echte crisis 
camoufleert: de armoede van geest en hart! We 
kunnen minder kopen, minder consumeren. Er is 
minder geld voor luxe-uitgaven. Is dat een ramp of 
een zegen?

Moeten we niet
Opnieuw gaan kiezen
Voor wat echt belangrijk is?

Gaan de rijksten hun voordelen nog meer 
beschermen?  Gaat de doorsnee-mens zich 
nog meer uitputten om zijn comfort-speelgoed 
te behouden? Gaan we verder met vervuilen, 
verpesten en onleefbaar maken van onze planeet?  
Of gaan we anders leven: eenvoudiger en 
natuurlijker?

Het is bedenkelijk voor de kwaliteit van onze 
beschaving, dat de crisis ons nu zoveel pijn doet, 
terwijl we jarenlang schijnbaar geen pijn hadden 
van het feit, dat miljoenen mensen stierven van 
honger terwijl wij vleesbergen en boterbergen 

opstapelden en kapitalen uitgaven aan collectieve 
waanzin, we  bedoelen de krankzinnige 
wapenwedloop.

Er zijn twee uitwegen:
de catastrofe,
als de machtigen, de individuen en groepen, die 
over macht beschikken, deze macht gaan misbruiken 
om eigen voorrechten en eigen belangen te 
verdedigen.

de bevrijding,
Als we ons losmaken uit een systeem, waarin de 
zwakke en machteloze mens niet geteld wordt 
en waarin de hebzucht van de sterksten 
beschermd is.

De crisis kan een zegen zijn!
Ze kan ons doen nadenken over de echte 
levenswaarden.
Ze kan ons helpen bewust te worden, dat alles 
anders moet, eenvoudiger, soberder, stiller en 
menselijker.  Ze kan ons doen terugkeren naar de 
natuur, naar een meer natuurlijker levensstijl. Ze 
kan ons bevrijden van veel frustraties. Ze zal ons 
misschien leren hoe we met minder veel verder 
komen.
Uit elke crisis kan een nieuwe tijd geboren worden!

Phil Bosmans

De crisis, een ramp of een zegen?

DIACONAAL WEEKEND
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Zaterdag 3 oktober was een bijzon-
dere dag; de laatste gezinsviering 
onder leiding van dirigente Elly 
Droog. Het was in 1989 dat zij werd 
gevraagd het kinderkoor te begelei-
den, op dat moment niet wetende 
dat haar ‘ja’ 20 jaar zou duren. Heel 
wat kinderen heeft zij zien komen 
en gaan. Aanvankelijk bestond het 
koor uit kinderen in de leeftijd van 
8 tot ca. 14 jaar; maar tijden veran-
deren, wat betekende dat de oudere 
kinderen eerder het koor verlieten 
en meer jonge kinderen het koor 
bezochten. Een ontwikkeling die 
te zien is in het hele land. De We-
renfridusparochie kan echter trots 
zijn op het kinderkoor ‘Weereen-
lied’ dat op dit moment uit 36 leden 
bestaat, een aantal waar menigeen 
in de omliggende parochies jaloers 
op is.
Een vaste ‘muzikaal combo’, be-
staande uit Marjo (organiste), Dick 
(drummer) en Sanne (dwarsfluit) 
begeleidt het kinderkoor.
Terug naar zaterdag 3 oktober. 
Een goed bezochte viering, een 
mooi versierde kerk en een blij en 
enthousiast kinderkoor waren de 
ingrediënten voor een prachtige 
viering met als thema: ‘Ben jij ook 

een dierenvriend?’ De altaartrap 
lag vol met knuffels die de kinderen 
voor deze viering mee naar de kerk 
mochten nemen; halverwege de vie-
ring ontving ook Pastor Suidgeest 

een knuffel om troost bij te zoeken 
als het bijvoorbeeld onweerde.
Na afloop van de viering werd 
 dirigente Elly in het zonnetje gezet 
door de werkgroep gezinsvierin-
gen en Pastor Suidgeest namens 
het  parochiebestuur. Van alle kin-
deren kreeg zij een bloem met een 
persoonlijke wens, van de werk-
groep een prachtige bos bloemen 
en tegoedbonnen voor een winkel 
naar haar keus en van het parochie-
bestuur een dinerbon en de zilveren 
Werenfridusspeld die wordt uitge-
reikt aan mensen die zich op een 
bijzondere manier hebben ingezet 
voor de parochie.
Een geweldig applaus vanuit de kerk 
was tot slot een teken van waarde-
ring voor Elly in de afgelopen 20 
jaar voor de Werenfridusparochie, 
in het bijzonder voor het kinder-
koor Weereenlied. Elly, bedankt 
voor je inzet in al die jaren.

Werkgroep gezinsvieringen

JEuGD EN JONGEREN

Laatste viering voor dirigente Elly

Lieve mensen,

De avond van 3 oktober is voor mij onvergetelijk geworden. 
Wat is er veel aandacht besteed aan mijn afscheid als diri
gente van het kinderkoor. De vele bloemen, de mooie cadeaus 
en natuurlijk niet te vergeten de zilveren St. Werenfridusspeld; 
daar had ik zeker niet op gerekend.
Ik wil iedereen bedanken voor alle zorg en tijd die is besteed 
aan mijn afscheid, in het bijzonder de werkgroep gezins
vieringen en Pastor Suidgeest.
Ik kijk met heel veel plezier en voldoening terug op de afge
lopen 20 jaar; ook heel veel dank aan al die mensen die steeds 
weer de gezinsvieringen bezochten.
Tot slot wens ik Sandrine, de nieuwe dirigente van het kinder
koor ‘Weereenlied’ heel veel succes en plezier en hoop dat 
we, letterlijk en figuurlijk, nog heel veel jaren van ‘Weereenlied’ 
mogen horen.

Nogmaals iedereen bedankt!

Elly.
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ADvENTSACTIE SOLIDARIDAD

het nieuwe seizoen is weer begonnen

Ter herinnering nog even de data waarop wij weer 
 actief zijn:
14 -15 november achter in de kerk.
13 december op de kerstmarkt.

Tot ziens bij onze kraam. 

Namens het team van de wereldwinkel

Hilda Neefjes

Missiezendingskalender
De Missiezendingskalender 
is dit jaar weer prachtig en 
zeker een aanrader.
Ook is het een leuk cadeau-
idee.

De kalender is verkrijgbaar 
bij:

J. Neefjes 
Dorpsstraat 202
Tel.nr. 581579
of in de Wereldwinkel.

Maar liefst 40% van de totale 
cacao productie van de hele wereld 
komt uit Ivoorkust. In Ivoorkust, 
in het dorpje Blaou woont Madame 
Simone  Gohou. Madame Simone is 
59 jaar en leeft van cacao. Sinds de 
dood van haar man Jean staat ze er 
alleen voor.
‘Het is een zware tijd, vertelt 
madame  Simone, ‘maar gelukkig 
is er een sterke onderlinge verbon-
denheid tussen de mensen in ons 
dorp. Het leven in Blaou is echt niet 
eenvoudig. Er is bijvoorbeeld geen 

elektriciteit en er is geen zuiver  
 water of waterpomp.
Ik werd via mijn cacaocoöperatie 
enthousiast gemaakt voor het pro-
gramma van Solidaridad. Lessen 
en trainingen kregen we, terwijl we 
tussen de cacaobomen in stonden. 
Die gezamenlijke trainingen ver-
sterken ons gemeenschapsgevoel. 
Het sterkt ook onze coöperatie.
Voor mij en mijn familie biedt 
 Solidaridad een grote mogelijkheid 
ons leven te verbeteren: het helpt 
onze manier van werken te veran-

deren, waardoor de productiviteit 
van onze plantage vergroot wordt en 
de kwaliteit van de bonen verbetert, 
waardoor ons inkomen toeneemt. 
En daarmee hopen we als gemeen-
schap drie wensen te  realiseren: een 
waterpomp, een  medische post en 
alfabetisering.’

‘Zonder cacao kan ik niet leven, 
verzucht madame Simone: ‘cacao 
is mijn hoop’. En dat geldt voor vele 
boeren.

De Actie Solidaridad gaat dit jaar over de cacaoboeren in Ghana en Ivoor-
kust. Het doel is om de boeren te steunen en onderwijs te geven, zodat ze met 
hun kennis en hulp van buiten af zelf een bedrijfje kunnen starten. Ook in 
Peru is Solidaridad met dit project bezig .
Dit kan alleen met financiële steun van U. Helpt U ook mee? De cacao boeren 
zullen U er dankbaar voor zijn. U kunt uw geld storten op  gironummer 
1804444 Solidaridad Utrecht. Of via het zakje van Solidaridad.

Cacao is mijn hoop
Cacao is voor ons een traktatie. Zéker met de feestdagen. toch 
vragen we nu aandacht voor cacao. Is dat nodig? Ja, u weet het 
vast wel: gevaarlijke en ongezonde arbeidsomstandigheden op 
veel cacao plantages zijn meer regel dan uitzondering. De meeste 
boeren leven onder de armoedegrens.
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Op zaterdag 7 november aan-
staande vindt er vanuit de Sint-
Adelbertabdij te Egmond-Binnen 
weer een monastieke wandeling 
plaats. De tocht, die in stilte wordt 
gelopen, heeft als leidraad: ‘Geroe-
pen en gezonden’. Met open oog en 
oor willen we (her)ontdekken wat 
ons innerlijk beweegt en hopen we 
meer zicht te krijgen op onze be-
stemming.
De aanvang is om 10.30 uur bij de 
winkel van Abdijkaarsen met kof-
fie, op de Vennewatersweg 27 te 
Egmond-Binnen. Na een geestelijke 
opstap door broeder Adri Korte-
kaas wandelen we ongeveer 15 kilo-

meter onder leiding van onze gid-
sen Marianne Duijn en Rob de Wit. 
Neemt u zelf a.u.b. uw lunchpakket 
mee. Na afsluiting is er gelegenheid 
om de winkel van Abdijkaarsen te 
bezoeken.
Het inschrijfgeld, bij aanvang te vol-
doen, bedraagt € 5,- p.p. Opgave te-
lefonisch: maandag t/m donderdag, 
13.00 — 15.00 uur, tel. 072-5062786. 
U kunt ook uw kaarten rechtstreeks 
afhalen bij Abdijkaarsen, of in de 
abdijwinkel te Amsterdam, Nieu-
wezijds Voorburgwal 361. Het aan-
tal deelnemers is beperkt tot 100.
Aanvang 10.30 uur
Terugkomst 15.30 uur www.abdijvanegmond.nl

INGEzONDEN

Meditatief wandelen met de 
broeders van de abdij.

PERSBERICHT

MONASTIEKE WANDELING vANuIT ABDIJ EGMOND

Als ‘afsluiting’ van een moeilijk 
jaar kijken wij vol dankbaarheid 
terug op onvergetelijke dagen in 
Lourdes. Dankbaar, omdat wij 
deze reis samen mochten meema-
ken. Dankbaar voor de lieve groep 
“Westfriezen” om ons heen, met 
fijne ontmoetingen, waardevolle 
gesprekken. De Heilige plekken, 
met vooral de ‘eigen’ Westfriese 
vieringen maakten een bijzondere 
indruk; het deed (en doet!) in po-
sitieve zin wat met ons. Met zovele 
mooie kleuren (denk niet wit, denk 
niet zwart…) in zovele mensenhar-
ten om ons heen, voelen wij ons ex-
tra gesterkt! Met alle hulp, om het 
Simon in de rolstoel zo gemakkelijk 
mogelijk te maken… vooral Andoi-
ker Cees was ’n best voor ons, als 
carduwoloog.
Zo hoog boven in de Pyreneeën 
(met z’n indrukwekkende natuur) 
gingen de Hemelse Poorten (van 
het restaurant) open, aldus Harry. 
Gelukkig stond Petrus daar nog niet 
om ’t hoekie, merkte Simon adrem 
op… Wij hopen en bidden, dat we 
nog ’n toidje met elkaar met onze 
(klein-)kinderen mogen nagenieten 

van deze zo bijzondere dagen. Met 
de onzekerheid over het moment 
van de dood moeten wij verder le-
ven. Net als iedereen… niemand 
weet de dag van morgen… alleen 
God.
Bedankt Lourdesfonds; wij waren 
beduusd en ontroerd dat Simon 
deze reis ‘kado’ kreeg.
Deze herinneringen voelen als een 
vertrouwde warme deken!

Simon en Marry Smit

AANDAChT GEEFT 
vERTROuWEN: (Sjaloom).

Aandacht is eerbiedig, zij dringt 
zich niet op.
Ze kan wachten, ze laat vertrouwen 
groeien.
Aandacht is ontvankelijk, ze stelt 
zich open.
Ze leeft zich in, ze kan ontvangen.

Aandacht is tijd, ze neemt de tijd.
Ze jaagt niet op, ze overhaast zich 
niet.
Aandacht is attent, ze ziet het 
kleine.
Ze vergeet niet, ze doet wat ze zegt.

Aandacht is trouw, ze blijft komen.
Ze houdt de lange duur vol, ze komt 
ook in moeilijke tijden.
Aandacht is aanwezigheid, ze kent 
de waarde van er zijn.
Ze weet stil te zijn, ze is eenvoudig.

Aandacht heelt ons vertrouwen.
Aandacht versterkt ons vertrouwen.
Aandacht schept vertrouwen.
Gelukkig de mens, die vertrouwen 
kan geven en ontvangen.

herinneringen aan Lourdes 30 sept./5 okt. 2009
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Door werkloosheid, het verliezen 
van een partner, gehandicapt raken 
of de oude dag ingaan met alleen 
AOW lopen mensen een groot ri-
sico op het minimum te komen.
Zij zijn dan afhankelijk van de over-
heid en overheidsorganen.
Veel mensen die hierin beland zijn, 
komen daar niet voor uit. Want in 
deze tijd, waar uiterlijkheden steeds 
belangrijker lijken te worden, heb je 
het als kind en ouder niet makke-
lijk als je vanwege geldgebrek niet 
mee kan doen.
Ook wordt het moeilijk om een so-
ciaal netwerk in stand te houden. 
Contacten en sociale bijeenkom-
sten kosten geld.( lidmaatschap van 
een vereniging, cadeautjes bij een 
verjaardag etc.)

Misschien kent u mensen die 
in zo’n situatie zitten of zit u 
zelf in zo’n situatie?

Wij van het P.C.I in Wervershoof 
willen u hierbij graag helpen.
U mag altijd contact opnemen met 
onderstaande personen.
Ook kunt u ons helpen met een 
gift.
Zodat wij de mensen, die in zo’n 
situatie terecht zijn gekomen, even 
kunnen verlossen van hun last.

U of uw bedrijf kan dan een bij-
drage overmaken op ons rekening-
nummer 36.89.50.654 t.n.v. 
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) 
te Wervershoof.

Voorzitter: 
mevrouw A.C.M. Wildoer 
tel.nr. 0228-583731

Penningmeester: 
de heer P. Neefjes Vok komenweg 5 
Wervershoof tel.nr. 0228-583075

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Namens bestuur van P.C.I. 
te Wervershoof

Secretaris mevrouw M. Ruijter 
tel.nr. 0228-583969

KERK EN SAMENLEvING

Wat heet arm?
armoede is geen eenduidig begrip.
Het is niet wetenschappelijk vast te stellen boven welk  bedrag 
rijkdom begint en waar beneden armoede begint.
Hier in Nederland is het geen kwestie van leven en dood 
maar wel van financieel “overleven”.
Voor mensen die in armoede leven betekent het: weinig 
 financiële keuzes hebben, ook bij alle essentiële uitgaven 
 altijd moeten denken: “kan ik me dat wel veroorloven?”

Kijkt u eens op www.sintwerenfridusparochie.nl voor 
actuele informatie van onze Sint Werenfridusparochie. 

De onderwerpen op onze website zijn o.a.: 

een bezoek aan www.sintwerenfridusparochie.nl is de moeite 
waard.

• Liturgische agenda 
• Pastorale gedachte
• Parochiebestuur/Taakvelden 
• Eerste Communie 
• Vormen 
• Het orgel 
• Overleden parochianen 

• Praktische informatie 
• Werenfriduskerk 
• 100 jaar Werenfriduskerk 
• Agenda Inzet
• UIT-TIPS 
• Archief Nu en Straks 
• Gastenboek  

Oproep aan alle 
werkgroepen van de 
Sint Werenfridusparochie 
Wervershoof.

Onze parochie heeft een eigen 
website, maar deze kan alleen maar 
actief zijn door invulling vanuit de 
werkgroepen.
Heeft u nieuws en/of foto’s die 
u graag gepubliceerd zou willen 
hebben, stuur deze dan in, zodat uw 
nieuws op de website geplaatst kan 
worden.
Nu en Straks blijft natuurlijk ons 
mededelingenblad, maar verschijnt 
maar zes maal per jaar. 
De website wordt iedere dag 
bijgehouden. Dus actueel.
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KERK EN SAMENLEvING

Voorzitter: Pastor Sjaak de Boer 
Secretaris: Kees Ooijevaar Raiffeisenlaan 81, 1693EP  Wervershoof 
 0228 582203   
 chooijevaar@quicknet.nl 

www.auxilia-brasili-ja.nl KvK 37100429 Bank: 3689.48.870

Oktober 2009

Beste Vrienden en Vriendinnen,

In juli jl. was ik met een aantal vrienden op bezoek in Itaguai. (Rio) We zagen daar veel verbeteringen vanwege de 
sterke Braziliaanse economie en het stabiele politieke klimaat. Veel wegen in de arme wijken zijn nu geasfalteerd; 
elektriciteit en water bereiken de arme wijken,en de scholen functioneren. Dit is ook een van de redenen waarom 
het huis voor de straatkinderen van de Kathedraal parochie na 30 jaar zijn deuren sloot. Het aantal kinderen nam 
af en de regelgeving plus salarislasten voor het personeel begonnen steeds zwaarder te wegen. De Auxilia-Brasili-
ja groep heeft veel voor dit huis gedaan en het is goed om te zien dat dit destijds in een grote behoefte voorzag. 
Een dankbaar gevoel gaf het zien van de veel gesponsorde kathedraal in Itaguai. Die is nu helemaal af en heeft 
met een schitterende muurschildering een Braziliaanse uitstraling. Elke week maken een kleine 2000 mensen van 
deze kerk gebruik. Ook het Radiostation, dat met behulp van onze werkgroep opgezet is en waar lokale “PopStars” 
hun eerste kansen krijgen, draait nu volledig op eigen krachten met 7 man personeel in vaste dienst. 
    Auxilia-Brasili-ja steunt nu het werk van de Vincentius Vereniging aldaar. Deze vrijwilligers zetten zich 
vooral in voor ouderen en zieken die buiten de voorzieningen van de overheid vallen. Zij brengen voedselpakket-
ten en andere praktische hulp. In totaal heeft onze werkgroep 4500 euro voor de grootste noden bijgedragen.
Naast Brazilië zijn we op het moment ook actief in Colombia, Rwanda, Kenia en via Nederlandse jongeren die 
ondersteuning voor hun stage project ontvingen. In totaal is er de laatste maanden ruim 12.000 Euro aan hulp 
geschonken. In Rwanda ondersteunt de werkgroep een project dat de nabestaanden van de genocide hun verhaal 
laat vertellen en helpt te verwerken. De projectmanager komt volgend jaar naar Nederland om zich verder te spe-
cialiseren. Wij zullen ook zijn studie ondersteunen.
 Het volgende grote project is voor Sierra Leone. Volgens de VN een van de armste landen in de wereld. 
Wij willen een bijdrage leveren aan het behalen van het Millennium Doel dat in 2015 de toegang tot schoon 
drinkwater verdubbeld moet zijn. We hebben de Campagne Ik eijs Water gelanceerd. Tot aan de slotdag op de 
Wervershover Kermis (15 Augustus 2010) gaat de werkgroep werken aan bewustwording en geld inzamelen voor 
een waterproject in de sloppen van Freetown. Er zal een groot blok ijs met een ingevroren schoen op de kermis 
komen te staan om aan te geven dat veel mensen dagelijks ver voor water moeten lopen. Degene die raadt wanneer 
de schoen uit het ijs valt kan een leuke prijs winnen. Op de website www.auxilia-brasili-ja.nl (en tegen die tijd in 
de media) meer hierover. De eerste gift van 2200 Euro voor deze Campagne kwam uit Vlaanderen als resultaat 
van een tuinfeest in Brugge.
We zijn maar een kleine groep, maar wel een bemoedigende druppel in de eindeloze noden van mensen. Heel veel 
dank aan U allen die het mede met ons mogelijk maakt. Ga af en toe eens naar onze site om de hoogte te blijven 
of met uw vragen of suggesties.

Vriendelijke groet namens de werkgroep

Pastor Sjaak de Boer, voorzitter

Voor ons gaat het rondsturen veel sneller en makkelijker, bovendien is het goedkoper. Wij versturen de rondzend-
brief het liefst via de E-mail. Graag uw E-mail adres naar chooijevaar@quicknet.nl Velen gingen u reeds voor.
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Het Orgel
Orgelseizoen 2009 werd op 13 sep-
tember afgesloten met een prachtig 
concert op ons orgel door Petra 
Veenswijk. Wie er niet was heeft 
echt iets gemist. Ze is met haar pro-
grammakeuze zo dicht mogelijk 
bij de bouwtijd van het instrument 
gebleven: muziek van romantische 
19e eeuwse componisten. Voor-
al de Frans-romantische werken 
kwamen schitterend tot hun recht, 
mede dankzij de aanwezigheid van 
de zgn. zwelkast op ons orgel, een 
onmisbare voorziening voor het ro-
mantische orgelrepertoire.

Zwelkast: alle pijpen, behalve de 
voorste zichtbare rij van het Posi-
tief (dat is het onderste gedeelte van 
het orgel) staan opgesteld achter 
een houten wand. De planken van 
deze wand kunnen draaien als ja-
loezieën. De bespeler bedient deze 
inrichting met de voet op een zgn. 
zweltrede, waardoor de klank ster-
ker en zwakker wordt. Zo’n zwel-
inrichting komt vooral voor op in-
strumenten die gebouwd zijn in de 
2e helft van de 19e eeuw. Mede om 
die reden komt muziek van com-

ponisten uit diezelfde tijd zo goed 
op ons orgel tot zijn recht, want zij 
geven het gebruik hiervan ook aan 
in hun partituren d.m.v. speciale te-
kens. Ons orgel werd gebouwd in de 
jaren tachtig van de 19e eeuw door 
gebr. Gradussen, die ook deze zwel-
inrichting hebben aangebracht.

Petra Veenswijk is als organiste ver-
bonden aan de Maria van Jessekerk 
te Delft. Na zes jaar van o.m. res-
tauratie zal op 24 oktober om 15.00 
uur het orgel in deze kerk weer 
feestelijk in gebruik worden geno-

men d.m.v. een concert door Petra 
Veenswijk. Het orgel werd in 1893 
gebouwd door dezelfde bouwer 
als het orgel in het Amsterdamse 
Concertgebouw: Michael Maar-
schalkerweerd. Het orgel in Delft 
is echter het grootste kerkorgel van 
zijn hand. Het heeft 38 registers 
verdeeld over drie klavieren (14, 9 
en 7 registers) en vrij pedaal (8 re-
gisters). 

De orgelwerkgroep is inmiddels bij 
elkaar geweest voor de evaluatie en 
de blik vooruit. Ook op de beide 
eerste concerten van 24 mei en 21 
juni door Jan van der Leek en Koos 
Teekens kijken we met tevreden-
heid terug. We zijn nog steeds van 
opvatting dat in totaal drie orgel-
concerten per jaar voldoende moet 
zijn om de orgelliefhebbers in onze 
omgeving op deze manier van de 
mooie klank van ons orgel te laten 
genieten. Daarom staan voor vol-
gend jaar, ons eerste lustrum, ook 
weer drie concerten gepland. Twee 
van de drie organisten die gaan 
optreden zijn al bekend. Het zijn 
 Pieter Rynja en Jan Spijker. 

Inmiddels zijn ook de kooractivitei-
ten weer op gang gekomen. Behalve 
tijdens de vieringen wordt er ook ge-
zongen op de woensdagavond door 
het Dameskoor van 19.00 - 20.30 
uur en op vrijdagavond van 19.30 
- 21.00 uur door het Herenkoor in 
basisschool De Dijkwerkers.

Sedert het begin van de koorwork-
shops in september 2006 zijn de 
koren uitgebreid met in totaal 16 
leden: 9 bij het Dameskoor en 7 bij 
het Herenkoor. 

Verder is er nog een groep zangers 
en zangeressen die geen lid willen 
of kunnen  worden van een van de 
koren maar wel graag een vocale 
bijdrage willen leveren tijdens de 
Kerst-, Pasen- en Pinkstervieringen 
met gemengd koor. 

Ook de koorbesturen zijn inmid-
dels versterkt met nieuwe leden. 

Om deze vieringen voor te bereiden 
besteden we nu in de aanloop naar 
Kerst(-avond) een aantal repetities 
aan de muziek die we dan gaan zin-
gen.

Inmiddels zijn hiervoor repetities 
geweest op 16 september en 9 ok-
tober. 

Ook gaan we weer een zaterdag met 
elkaar aan de slag in De Inzet. 

Op 7 november beginnen we om 
10.00 uur met koffie en gaan dan 
vanaf 10.30 uur beginnen aan het 
Kerstprogramma, waarin de Or-
gelsolomesse van Mozart. 

Koor
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16 september 1959 was een bijzon-
dere dag in Wervershoof. De dag 
van de oprichting van de Bejaar-
densoos. Doel van de soos was, bij 
te dragen aan de ontspanning voor 
ouderen door het organiseren van 
kaartmiddagen. 

Bij de oprichting waren ongeveer 20 
leden aanwezig waaruit een voorlo-
pig bestuur is gekozen: 
P. Kraakman, voorzitter, Kl. Schou-
ten, secretaris en Jan Karsten, pen-
ningmeester. Ook twee dames kwa-
men in het bestuur: mw. Dol-Visser 
en mw M. Dekker-Weel. 
Nog vele namen volgden, die de 
KBO, zoals de bejaardensoos later 

genoemd werd , door de jaren heen 
naar het vijftigjarig bestaan loods-
ten. Als laatste voorzitters waren 
dat Jan Tensen (1995-2003) en Theo 
Sijm (2003-2007) die de kar getrok-
ken hebben.

De jaarvergadering in de eerste 
 jaren begon met een H. Mis ’s mor-
gens om half negen in de kerk met 
daarna een ontbijt in het Jeugd-
huis. 

In het oude notulenboek staan 
prachtige verhalen die de secretaris 
van die tijd zo kleurrijk neerzette.

‘De dag van onze jaarvergadering 

begon heel slecht. Een dikke mist en 
koud vies weer. In de kerk ging het 
ook niet voordelig. Pastoor 10-12 mi-
nuten te laat. Nu weet ik niet of dat 
een sleur is of dat hij als goede her-
der zo lang wacht tot al zijn schaap-
jes ongeveer binnen zijn. Op de bur-
gemeester kon hij niet wachten, die 
kwam toen wij ons opmaakten om 
heen te gaan uit de kerk naar het 
Parochiehuis. Daar stingen de tafels 
gedekt en kwam de koffiegeur ons 
tegemoet. Wij waren nog maar net 
gezeten of iemand vroeg mij: 

‘Zou pastoor ons houwen willen 
hebben?’ 

Ik zeg: ‘Hoe dat?’ 

‘Gaat nu allen heen’, daar heeft hij 
het niet over gehad.’ 

Waarop ik antwoord: ‘Hij was er vast 
van overtuigd dat als hij dat zei, wij 
niet lang meer zouden blijven.’

‘Om half twaalf was de vergadering 
afgelopen en sluit de voorzitter onze 
eerste jaarvergadering met de Chris-
telijke Groet. Toen werd er een stuk 
dansmuziek op de piano gespeeld 

IN GESPREK MET
WERKERS VAN WERENFRIED

Vijftig jaar KBO in Wervershoof, dat is eind september enthou-
siast gevierd door de leden. Voorzichtig gestart door een groep 
voorvechters en al snel uitgegroeid tot een vereniging waarin veel 
ouderen zich wekelijks thuis voelen. tijd voor een gesprekje met 
het huidige bestuur.
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en er werd gezongen en gedanst, het 
was een lust om er naar te kijken. 
Wij begonnen daar weer jong leven 
in te ademen. De niet-leden weten 
niet hoe gezellig het in de soos is.’ 

Het was nog de tijd dat bij een be-
scheiden feestje de heren getrak-
teerd werden op een paar sigaren 
en de dames op een sigaret en een 
jodenkoek. De contributie bedroeg 
ƒ 0,60 per maand en het biljart 10 
cent per partij van 50 caramboles. 
Het eerste kopje thee kostte 10 cent 
en het tweede was gratis. 

Er kwamen toen ook al nieuwe 
ideeën naar voren: De heer Jan 
Laan uit Onderdijk stelt voor om een 
gymnastiekvereniging op te richten, 
maar de voorzitter moet mee doen 
op de gym. De voorzitter antwoordt 
de heer Laan, dat hij wel meedoet 

maar dan moeten ze hem halen en 
ook weer thuisbrengen. 

Het jaar daarna wordt gevraagd hoe 
het met de gym gaat. Daar er maar 
drie leden zich hadden opgegeven, 
is besloten om die hun botten ook 
maar te laten vastroesten.’ 

Na 50 jaar is de leukste activiteit 
nog steeds prijsklaverjassen, het 
gaat om de spanning en de punten 
en natuurlijk na afloop de prijsjes. 
Het positieve van klaverjassen is de 
wekelijkse ontmoeting met elkaar, 
door het wisselen van tafel spreek 
je steeds andere mensen. Maar er 
zijn ook mensen die rummicub of 
bingo leuker vinden en de biljarters 
vinden altijd wel een maat om een 
wedstrijdje te spelen. 

Heel leuk zijn ook de jaarlijkse reis-

jes die de KBO organiseert. Dit jaar 
was er ook die schuitentocht, naar 
Medemblik, dat vonden ze gewel-
dig. Iedereen die mee is geweest 
die wist niet dat het zo leuk was. 
We hadden ook veel geluk met het 
weer. 

‘Je ziet het nu met het vijftigjarig 
bestaan’, zegt Simon Steltenpool, 
de huidige voorzitter, ‘zo’n feest 
spreekt enorm aan. Ook mensen 
die je op de gewone bijeenkomsten 
niet ziet die zijn er dan wel. Dat be-
tekent toch waardering voor het feit 
dat je dat hebt gedaan. Het is goed 
geweest denk ik. Ondanks dat het 
wat kostte, maar dat is niet erg.́

Er zijn ook een aantal leden die 
niet komen, ze vinden het te druk 
of ze vinden zich nog niet oud 
 genoeg. Dat hoor je ook af en toe. 

Dit jaar was er ook die schuitentocht, naar Medemblik, dat vonden ze geweldig

De voorzitter antwoordt de heer Laan, dat hij wel meedoet maar dan moeten ze hem halen en ook weer thuisbrengen
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Veel  ouderen weten niet wat het is 
om mee te doen met de soos of met 
een activiteit. Dat is gewoon jam-
mer. Feitelijk zou het zo moet zijn 
dat meer jongere ouderen erbij ge-
sleept moeten worden. Maar een 
grote drempel blijkt vaak Sint Jozef 
te zijn, het verzorgingshuis waar de 
soosactiviteiten worden gehouden, 
dat vinden ze niks, dat hoor je zo-
veel keer. 

‘Ja maar ik ga niet naar het bejaar-
denhuis toe. Wat denk je eigenlijk 
wel.́

Simon: ‘Toen ik gevraagd werd om 
voorzitter te worden, moest ik ook 
een hele stap nemen om hier te ko-
men. Want ik zag mijn vader en 
moeder er nog bijna zitten.’ 

Waarom besloot je toch om het te 
doen?
Ik heb besloten om me aan te slui-
ten bij de KBO op de uitdrukkelijke 
vraag van Theo Sijm: 
‘We hebben een groot probleem in 
het bestuur’. 
Simon had op dat moment weinig 
omhanden en dacht: Waarom zou 
ik het niet doen. Na het afsluiten 
van mijn werkzaamheden was ik 
na 17 jaar net weer terug in Wer-
vershoof. Eigenlijk wilde ik er weer 
een beetje in komen door wat te 
doen. Ik was al secretaris geworden 

van Oud-Wervershoof en ik dacht: 
waarom kan ik voor die oudjes niks 
doen. Zo ben ik daar eigenlijk te-
rechtgekomen. 
Wel ben ik blij dat het bestuur na-
derhand wat verjonging heeft on-
dergaan. Dat is gewoon hartstikke 
goed. Als het half kan probeer ik 
elke week bij de start van de soos te 
zijn. Als ik echt niet kan dan geef 
ik een belletje naar Toon Koper dat 
het niet lukt. 

Denk je dat mensen nog andere 
wensen hebben?
Dat zouden de mensen eigenlijk 
zelf moeten aangeven. Maar er 
komt weinig uit de leden. Het is ty-
pisch ‘ik vind alles goed’ . Dat is bij 
elke club wel zo. Een paar nieuwe 
activiteiten zijn al gestart. In de 
zomermaanden is om de week een 
fietstocht georganiseerd en deze 
herfst is een schrijfatelier van start 
gegaan. Daar is een groepje leden al 
enthousiast mee begonnen.

Heb je nog leuke dingen beleefd in 
die paar jaar dat je erbij bent?
De soosmiddagen zijn gewoon leuk, 
de reacties van de mensen, de blij-
heid, maar ook de dankbaarheid.

Biedt de KBO nog meer voordelen 
dan de gezelligheid op de soos?
Het lidmaatschap van de KBO 
houdt niet op bij de afdeling. Lid 

zijn betekent ondermeer: een vuist 
maken naar de overheid, maat-
schappelijke instellingen en het be-
drijfsleven, om er zorg voor te dra-
gen dat senioren een volwaardige 
plek in de maatschappij innemen. 
Lid zijn betekent ook gebruik kun-
nen maken van de landelijke dien-
sten als gezondheidstelefoon en het 
juristenteam. En natuurlijk maan-
delijks gratis de Nestor, het blad 
waar veel ouderen naar uitzien. 

Wat zou je nog willen toevoegen?
Een oproep aan de jongeren, dat ze 
zich willen aansluiten en dat het be-
stuur graag nieuwe activiteiten wil 
ontplooien, maar dat moet wel wor-
den aangegeven. Misschien kunnen 
we wat met het Vrouwengilde, met 
name voor de oudere leden. Dat zijn 
ook 60 plussers. Waarom zouden 
we niet samen wat kunnen doen 
met diverse thema’s? 

De redactie dankt de heer Stelten-
pool voor dit gesprek en wenst het 
bestuur veel succes bij het ontwikke-
len van nieuwe activiteiten. We ho-
pen dat de leden veel gebruik zullen 
maken en nog lang mogen genieten, 
van alle zorg en gezelligheid die hen 
geboden wordt door het bestuur van 
de KBO.

Riet Kuin-Ooijevaar

Wel ben ik blij dat het bestuur naderhand wat verjonging heeft ondergaan
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veelzijdige heilige
Tussen de historische Nicolaas en 
de moderne Sinterklaas zitten meer 
dan zeventien eeuwen. Welke ele-
menten zijn nieuw en welke zijn 
gebleven? Beleef het verhaal achter 
deze veelzijdige heilige. Zo stamt 
de uitspraak ‘vrind van ieder kind’ 
uit de Middeleeuwen, toen Nicolaas 
fungeerde als beschermheilige van 
ongehuwde meisjes en van kinde-
ren. Oude legendes komen tot leven 
met topstukken van o.a. de Itali-
aanse renaissanceschilder Gentile 
da Fabriano (ca. 1370-1427) uit de 
Vaticaanse Musea en Ilya Repin 
(1844-1930), de Rembrandt van 
Rusland uit het Russisch Museum 
te Sint-Petersburg. Voor kinderen 
is er een speciaal Pepernotenspoor, 
waarmee ze de titel ‘Sint-Expert’ 
kunnen verdienen.

Sint deelt uit
Bij een tentoonstelling over Sin-
terklaas horen natuurlijk cadeaus. 
Wat vraagt men tegenwoordig en 
verschilt dit veel met vroeger? Be-
kijk het verlanglijstje van een acht-
tiende-eeuws meisje en bestudeer 
het beroemde Sint-Nicolaasfeest 
van Jan Steen (ca. 1667, Museum 
Boijmans Van Beuningen) dat 
voor de gelegenheid naar Utrecht 
komt. Ook het schoen zetten heeft 
een  lange geschiedenis. Al in de 
vijftiende eeuw kregen kinderen 
geldstukken in hun schoen. Het 
museum steekt deze traditie in een 
nieuw jasje. Bezoekers kunnen digi-
taal hun schoen zetten en verlang-
lijstjes invullen; de mooiste wensen 
worden vervuld!

Bol van de activiteiten 
Het hele museum staat gedurende 
drie maanden bol van de sinter-
klaasactiviteiten. Zo zijn er work-

shops in het Pietenatelier en wordt 
er voorgelezen in de lounge van de 
Sint. Ook kunnen bezoekers mee-
schrijven aan het langste gedicht 
van Nederland en is er een lezin-
gencyclus over de Goedheiligman. 
En natuurlijk komt Sinterklaas naar 
zijn eigen tentoonstelling kijken.

Voor meer informatie: 

www.sintnicolaasopbezoek.nl.

SINT-NICOLAAS Op BEzOEK

2 oktober 2009 - 3 januari 2010 in Museum Catharijneconvent utrecht

Hij komt eraan! De grote familietentoonstelling Sint-Nicolaas op 
bezoek in Museum Catharijneconvent. Nog niet eerder was er in 
Nederland zoveel over de goedheiligman bij elkaar te zien. Van 
schilderijen, beelden, snoepgoed, gedichten en schoolplaten tot 
aan foto’s waarop te zien is hoe mensen thuis Sinterklaas vieren. 
De vele activiteiten eromheen maken het sinterklaasgevoel com-
pleet. Ontdek de ca. 1739 jaar oude geschiedenis van deze belang-
rijke man in het leven van kinderen én volwassen!
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Op 16 september 2009 is thuis  
na een ernstige ziekte overleden 
 augustinus (guus) Hooiveld, op de 
leeftijd van bijna 75 jaar.
Guus is geboren op 16 oktober 1934 
in de Nieuwstraat. Het was in die ja-
ren een moeilijke tijd, zo vlak voor 
en tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Al vroeg was meehelpen in het 
gezin heel gewoon, bijvoorbeeld in 
de uren na schooltijd. Vele handen 
maken licht werk, het is een bekend 
gezegde. Na zijn schoolperiode had 
hij graag bij de Marine gewild om 
wat van de wereld te zien. Het werd 
Duitsland met diverse werkzaam-
heden in fabriek  en kassenbedrijf. 
Het werd een periode van drie jaar. 
Bij terugkomst kwam Truus in beeld 
en dat betekende heel veel. Na drie 
jaar verkering was er de trouwdag, in 
februari van het jaar 1966. Het was 
een dag om niet gauw te vergeten. 
Een woning werd betrokken op de 
Dorpsstraat. In hun jonge jaren wer-
den twee dochters geboren, Caroline 
en Monique, een gelukkig gezin met 
elkaar. Met de wens om met wat 
meer ruimte te willen wonen volgde 
na enkele jaren een verhuizing naar 
de Kaagweg. Het huis met wat meer 
voorzieningen was dan ook heel wel-
kom, gewoon een heerlijke woning.
Guus verdiende de kost als vracht-
vaarder bij Jan Koper, met voldoe-
ning en plezier. Daarna was hij ma-
nusje van alles in de bouw. Door een 
bedrijfsongeval is hij in latere jaren 
arbeidsongeschikt geraakt.
In vrije tijd heeft hij veel vrijwil-
ligerswerk gedaan bij verschillende 
sportverenigingen. Bij handbal en 

voetbal was er zijn taak als scheids-
rechter of grensrechter. Hij hield 
van de gezelligheid eromheen. Een 
grote hobby voor hem was het bil-
jarten. Ook hier ging het hem vooral 
om de gezelligheid en contacten, en 
mooi nazitten. Guus was een gezel-
ligheidsmens. De Wervershover ker-
mis was aan hem besteed om er van 
te genieten, met en voor zijn gezin en 
goede vrienden.
In het laatste jaar overkwam hem een 
ernstige ziekte, met een wisselend 
verloop, in latere tijd meer en meer 
ernstig. De laatste week en ook voor-
afgaande dagen waren zwaar. Op 16 
september kwam er een definitieve 
stilte over zijn leven. Zijn strijd was 
gestreden. Blijkbaar had Guus iets 
met het getal 16. Geboren op de 16e, 
verloofd op de 16e, gehuwd op de 
16e, overleden op de 16e, het is wel 
heel bijzonder.
In de Avondwake waren we samen 
in onze kerk, met herinnering en 
dank aan een beminde echtgenoot, 
vader, schoonvader en opa, in gebed 
en zang. Op 21 september was de 
crematie in Hoorn. ‘Om wie je was 
en wat je zei, zo blijf je ons nabij’, het 
waren de woorden als een afsluiting.

Op 13 oktober 2009 is onverwacht 
overleden Jan Kok, op de leeftijd van 
65 jaar. Het gaf schrik en verdriet, 
het was een hele verwerking. Voor-
bij de levendigheid van zijn doen en 
 laten, de invulling van zijn dagen, 
was er ineens een definitieve stilte.
In Wervershoof geboren als tiende 
van twaalf kinderen, begon zijn le-
vensreis op 4 februari 1944. Het was 
nog oorlogstijd, lastig genoeg voor 
al die gezinnen in de zorg van die 
dagen, een sobere tijd en soms ook 
gevaarlijk. De overgang zou spoedig 
komen naar de bevrijding. Zorgen 
bleven er echter genoeg.
Op zijn 13e jaar was er voor Jan een 
opname noodzakelijk in het sana-
torium. Het was met drie zusjes en 

een broer. We weten dat het altijd 
ging om een langdurige opname en 
verzorging, op weg naar herstel. En 
dan weer naar huis mogen gaan. Wat 
te denken van een tijd van huis zijn 
als kind, als vader of moeder, een 
bezoekregeling opzetten, onkosten 
ermee verbonden. Het is heel wat 
geweest.
Voorbij deze periode en voorbij zijn 
schoolleeftijd kwam er zijn werk 
in de tuinbouw, bij de gebroeders 
Schouten. Het was in deze omgeving, 
in het eigene van Westfriesland.
Er is na ongeveer vijftien jaar ander 
werk in zijn leven gekomen, een an-
dere invulling van arbeid: fabrieks-
werk in Medemblik bij ‘Bobe’.
Er was nog wel meer dan arbeid, 
meer dan de werkuren die een dag of 
de dagen vulden.
Zijn hobby’s waren voetbal, biljar-
ten, kruiswoordpuzzels oplossen en 
legpuzzels maken. Maar zijn hart lag 
bij VVW. In een veelkleurigheid van 
taken en functies leerde hij de ver-
eniging kennen. Hij raakte er meer 
en meer mee verbonden. In herinne-
ring is het genoemd: Jan als grens-
rechter, sponsor, begeleider, consul, 
bezorger van het clubblad vele jaren. 
Wat een verrassing voor hem en een 
eigen dankbare ervaring, dat hij en-
kele jaren geleden een koninklijke 
onderscheiding mocht ontvangen: 
Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw. Ere wie ere toekomt. 
Hij mocht er terecht trots op zijn.
Wat was nog meer bijzonder? Dat 
was: gast aan tafel, een welkom aan 
tafel, de gastvrijheid bij familie, als 
broer bij een zus en gezin, Bep, elke 
dag opnieuw, vele jaren. Een eigen 
thuisgevoel. Het is bijzonder ge-
weest, een kostbare herinnering en 
dank. Ook dat was verwerking en 
een hele verandering.
Op 17 oktober waren we in de kerk 
samen voor het afscheid, met dank-
bare woorden, veel herinneringen, 
met troost en kracht naar elkaar 
toe. De begrafenis was daarna op 
het kerkhof. Jan, hij moge rusten in 
vrede. 

FAMILIEBERIChTEN



19

FAMILIEBERIChTEN

Fien anna Petronella,
dochter van Ronald en 
Kim Mes-Veeken.

Een hartelijke felicitatie 
aan de doopouders, 
op weg naar een gelukkige 
levensweg, met wensen van 
gezondheid, blije kinderjaren, 
heel veel goeds.

huWELIJK:

Michael Kromwijk en 
Franka Schouten,

Dennis Bakker en 
Patricia Sneek,

ton Koomen en 
Bianca Verlaat.

Een hartelijk proficiat 
aan onze bruidsparen, 
veel geluk en goede 
zorg voor elkaar, op 
weg naar een gelukkige 
levensweg en toekomst. 

GEDOOPT

Kerstviering
Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse Kerstviering van de Zonnebloem 
afd. Wervershoof, Onderdijk en andijk.
Dit keer in “De Inzet’ naast de Werenfriduskerk in Wervershoof.

De dienst is op woensdag 16 december. Aanvang 10.00 uur.  
Pastor Suidgeest zal hierin voorgaan.

Na de viering een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee 
met tulband en kerstbrood.

Bent u van plan om te komen dan kunt u zich bij een van onderstaande mensen 
opgeven.
Voor vervoer kan gezorgd worden.
Agatha Breg  tel: 582750,  
Marian v.d. Gulik  tel: 753410, 
Ank Haakman tel: 582519.
Met vriendelijke groet en tot ziens.
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Karel heeft een kastanje in zijn zak, een heel 
mooie kastanje. Zaterdag heeft hij hem zelf 
gevonden, in het park. Karel haalt de kastanje 
telkens weer voor de dag; daardoor gaat 
ie steeds mooier glanzen. Karels grote zus 
van twaalf lacht erom. ‘Er zijn wel miljoenen 
kastanjes op de wereld’, zegt ze. ‘En wat moet 
je toch altijd met al die rommel in je zakken?’.
Maar het is helemaal 
geen rommel, vindt 
Karel. Het is een 
kastanje, en een hele 
mooie.
Het is herfst. Karel 
vindt dat een plezierige 
tijd. Lekker stappen 
door de bladeren! 
Lekker  trappen in de 
plassen! Eerst waren 
de bladeren groen, 
en hingen ze aan de 
bomen. Nu hebben ze 
alle kleuren tegelijk: 
groen en geel, en roze, 
en prachtig rood. Heel 
de dag zie je ze vallen. 
De straat is vol mooie 
bladeren. De takken 
van de bomen worden 
kaal. Je kunt de vogels 
nu goed zien. Ze zijn 
gezellig met elkaar aan 
het kletsen.’Die vogels 
gaan een grote reis 
maken’, zegt vader, 
‘en daar praten ze 
nu zo druk over. Ze 
willen naar een ander 
land. Daar krijgen ze 
het beter – hopen ze’. 
Karel vindt de herfst 
een fijne tijd. Je hebt 
vier seizoenen in een 
jaar: lente – zomer – 
herfst – winter. Maar 
de herfst vindt hij het 
mooist. Dat komt… 

Karel is jarig op 5 november. Dan wordt hij 
acht jaar. In de herfst vallen de bladeren. 
Dat is een leuk gezicht. Maar eerst krijgen 
ze allerlei kleuren. Op school maken ze 
van karton herfststukjes met kabouters op 
paddenstoelen. ‘Paddenstoelen horen bij de 
herfst’, zegt de juffrouw. Eén keer heeft Karel 
zelf echte paddenstoelen gezien, in het bos 
bij oma: een mooie rode paddenstoel, met 
allemaal witte spikkeltjes; en een grijze: daar 
komt allemaal poeder uit als je ertegen aan 
schopt. Vanmiddag gaat Karel beukennootjes 
rapen. Die kun je lekker poffen.

Herfst
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